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Fravær:
Varamedlem Teknisk kunstløp

Vibeke Morken

01/2019
Protokoll styremøte 5/2018
Godkjent
02/2019
Marked /Økonomi
Økonomi
Jobber med å revidere budsjett 2019. Årsregnskap 2018 sluttføres. Klart til neste styremøte.
Kontrakter inngått
Statnett,
Kontrakter reforhandlet
Eterni, reforhandles. – Er også interesserte i en mulig egen avtale rundt VM 2020. Adm tar dette videre
Møte med forhandlinger med reforhandling med Lerøy 1. mai.
Møte med 2XU om samarbeidet så langt, har 1. år igjen av avtalen.
Nye muligheter
Finne nye muligheter, eventuelt engasjere møte booker/sponsor agent i jobbingen mot nye sponsorer.
Pressemeldinger/pressekonferanser – presentasjon av utøvere
Positivt med respons på pressetreff, etter pressemeldinger. – Spesielt i Calgary. Vil fortsette med det.
Eventuelt pressetreff ved laguttak, tror første samling felles vil være fornuftig.
Uttak landslagene vil trolig være klart 8.4
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03/2019
Sesongevaluering hurtigløp
·
Hva planlegges evaluert?
Det vil blir evaluert støtteapparat og utøvere, samt at det vil jobbes med optimalisering av
treningsopplegg, samlingsplan
·
Hvem planlegges evaluert?
Hele teamet vil bli evaluert, treningsmetoder og samlingsplaner.
·
Hvordan tenkes resultatene innarbeidet i planene for kommende sesong?
Det vil bli gjort endringer etter tilbakemeldinger og evaluering av den enkelte utøvers trenings logg. Samt
evaluering av treningsfasiliteter og forhold under de gjennomførte samlingene.
Landslagene hurtigløp:
·
Hvordan vurderes utnyttelsen av den samlede trenerkompetansen, og øvrige ressurser, med to
separate landslag?
Har vært et år der vi har fått inn en ny trener som har fått kjørt sitt opplegg 100% etter hans filosofi, har
vært gode diskusjoner og samarbeid trenerne imellom, men det vil bli lagt opp til flere trenermøter der det
er satt i system hvor trenerne utveksler tanker rundt de enkelte løperne og optimalisering rundt
treningssamlinger.
·
Hvordan vurderes status på sosialt miljø/prestasjonskultur i de to lagene?
Oppfattes som godt
04/2019
Vurdering ny OL-søknad
Hvilken holdning har vi til en ny søknad. Lande en samlet oppfatning til et felles møte med de
andre vinteridrettsforbundene.
Forankrer det i styret. Våre grener tjener mye på et OL. Forankring hos folket og politikerne.
NSF er positive til et OL, men mener vi må komme opp med nye argumenter fra tidligere.
Mona og Frode tar NSFs kommentarer videre til møte med vinterolympiske særforbund (se eget referat)

05/2019
ISUs senderettigheter
Nils Einar orienterer
Viktig at NRK har mulighet til å kjøpe rettigheter med tanke på profilering av
logopresentasjon/markedsføring på NRK for NSF.
Mona sjekker med Tron Espeli hva som ligger i avtalen av rammer og for hvor lang tid denne avtalen
løper
NB! Fått tilbakemelding fra Tron; I utgangspunktet ingen rammer, men Infront står åpen for å pakke
tilbudene til de nasjonale TV-stasjonene. NRK har fra tidligere god kontakt med Infront, som har ansvar
for all vinteridrett med unntak av skøyter og skiskyting. Tron forsto godt at vi hadde tatt dette opp, da det
er litt uklart med tanke på at det er første året med Infront og at det er ting som ikke er avklart for de som
har store arrangement kommende sesong. Han anbefaler rask kontakt mot NRK, samt en samtale med
vedkommende på ISU-kontoret som har ansvar for avtalen. Mona følger opp dette videre.
NSF v/gen.sek og president tar opp dialog med NRK videre.
Lasse sjekker opp seertall fra inneværende sesong
06/2019
Alle skal med.
Tilrettelegging for en bredere deltagelse i NSFs aktiviteter. Sak til Tinget 2019?
Utstyrs jag, kunstløp med dyre drakter og istid.
Dialog på tinget, om hva som er ønsket som terskel.
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Dette tas som en egen sak til Tinget. Christine legger frem forslag om hvordan vi kan tilnærme oss
utfordringen rent teknisk og praktisk til neste styremøte. Vi definerer klare spørsmål/påstander ved neste
styremøte.

07/2019
Status sosialt
– oppfølging fra tidligere vedtak
Oppfattes som godt
08/2019
Mesterskap
Søknad om mesterskap, frist april
NSF ønsker å søke mesterskap i 2022, vil ta kontakt med de enkelte arenaer om interesse for junior VM.
Fristen er 15.4.
EM 2022 ikke aktuelt – ble i ettertid korrigert fra trenerteam, som ønsker at vi skal søke EM og lover at
Norge vil stille med fullt lag

Orienteringssaker
Skøyte Tinget, neste styremøte innen 30.4,
Neste styremøte blir 24.4

-

Presentasjon Håkon Dahl som n y GS
VM 2020 – forberedelser Lasse/Mona/Frode orienterer
Avslag klubbsøknader – Christine/Mona orienterer
Idrettstinget – Forslag og valg – Kandidater – Mona orienterer
Orienteringssak - Norgescup, kunstløp. –
Ønske fra Kari om en orientering om erfaring så langt
Idrettsanlegg i Hordaland – Kari orienterer
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